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Valeriana extrato seco 
Fitoterápico hipnótico e sedativo 
 
Nomenclatura botânica oficial: Valeriana officinalis L.  
Nomenclatura popular: Valeriana, erva-dos-gatos, valeriana das boticas, valeriana selvagem. 
Família: Valerianaceae 
Parte utilizada da planta: raízes 
Fator de correção:  não se aplica 
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: não se aplica 
Sinônimos:  
USO ORAL  
USO HUMANO 
 

 
A Valeriana é uma planta medicinal da família das valerianáceas, também conhecida como valeriana-das-boticas, 
valeriana selvagem ou erva-dos-gatos, muito utilizada contra insônia, ansiedade e agitação. 
O nome científico da planta Valeriana é Valeriana Officinalis e produz flores rosa, que pode alcançar cerca de 1 
metro de altura.  

Os princípios ativos da valeriana influenciam o funcionamento das células nervosas, tendo um efeito tranquilizante, 

ansiolítico, antiespasmódico e relaxante. 

 

 
Propriedades 

 Insônia 

 Agitação 

 Esgotamento nervoso 

 Esforço mental excessivo 

 Irritabilidade 

 Estresse 

 Dor de cabeça 

 ansiedade 

 
 

Mecanismo de ação 
Em experimentos em animais, foi observada uma ação depressora central, sedativa, ansiolítica, espasmolítica e 

relaxante muscular. O principal efeito em humanos é reduzir o tempo de indução do sono. Os ácidos valerênicos in 

vitro mostraram uma diminuição na degradação do Ácido Gama Aminobutírico (GABA). Experimentos em animais 

demonstraram um aumento do GABA na fenda sináptica via inibição da recaptação e aumento na secreção do 

neurotransmissor, podendo ser esse um dos efeitos responsáveis pela atividade sedativa. Outro mecanismo que 

pode contribuir para essa atividade é a presença de altos níveis de glutamina no extrato, a qual tem a capacidade de 

cruzar a barreira hematoencefálica, sendo captada pelo terminal nervoso e convertida em GABA (PDR, 2000). 

Farmacocinética: foram administrados 600 mg de um extrato de V. officinalis na forma de dose única oral a seis 

voluntários sadios e foi medida a concentração de ácido valerênico no soro oito horas após a administração usando 

LC/MS/MS. As concentrações séricas máximas ocorreram entre uma e duas horas depois da administração, 

alcançando valores de 0,9 a 2,3ng/ml. O tempo de meia vida foi de 1,1 ± 0,6 h. A área sob a curva de concentração 

como medida do ácido valerênico foi variável (4,8 ± 2,96μg/ml h) e não correlacionada com a idade ou peso do 

sujeito tratado. Esses resultados apontam para uma recomendação de uso de produtos à base de V. officinalis 30 

minutos a 2 horas antes de dormir (ANDERSON, et al. 2005). 
 
 
 

Resultados de eficácia 
A melhora na qualidade do sono foi demonstrada em um estudo randomizado, controlado por placebo, 

multicêntrico, envolvendo 121 pacientes. Os pacientes receberam 600 mg de um extrato etanólico a 70% da raiz de 

V. officinalis padronizado em 0,4 a 0,6% de ácido valerênico (n = 61) ou placebo (n = 60) uma hora antes de dormir 
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por 28 noites consecutivas. Os pacientes responderam dois questionários sobre a qualidade do sono, um que media 

a depressão/escala do humor e outro com avaliação clínica global. 66% dos pacientes que utilizaram a V. officinalis 

tiveram um efeito terapêutico bom ou muito bom ao final do tratamento, comparado a 29% igualmente positivos 

do placebo (PDR, 2000). 

 
Indicações  
A Valeriana é um fitoterápico usado como sedativo moderado, hipnótico e no tratamento de distúrbios do sono 

associados à ansiedade (OMS, 1999). 

 
Posologia  
Adultos: via oral, 45mg a 125mg, uma a três vezes ao dia.  
 

 
Informações de Segurança 
Valeriana não é indicada durante a gravidez.  

Em casos de superdosagem podem ocorrer sintomas adversos leves como fadiga, câimbras abdominais, 

tensionamento do tórax, tontura, tremores e midríase que desapareceram no período de 24 horas após 

descontinuação do uso (ESCOP, 1997). Altas doses de V. officinalis podem causar bradicardias, arritmias e reduzir a 

motilidade intestinal. 

Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato. 
 

 
Reações adversas 
Os efeitos adversos relatados pelos voluntários participantes dos ensaios clínicos e tratados com os diferentes 

extratos secos padronizados de V. officinalis foram raros, leves e similares àqueles apresentados pelos grupos 

tratados com o placebo (O`NARA et al., 1998; STEVINSON, 2000). Tais efeitos adversos incluem tontura, 

indisposição gastrointestinal, alergias de contato, dor de cabeça e midríase (LEATHWOOD et al., 1982; KAMM-KOHL, 

1984; LEATHWOOD, 1985; VORBACH, 1996; DONATH et al., 2000). 

Com o uso em longo prazo, os seguintes sintomas podem ocorrer: cefaléia, cansaço, insônia, midríase e desordens 

cardíacas (PDR, 2000). 

O uso crônico de altas doses de V. officinalis por muitos anos aumentou a possibilidade de ocorrência de síndrome 

de abstinência com a retirada abrupta do medicamento (BLUMENTHAL, 2003). 
 

 
Contraindicações  
Contraindicado na gravidez, lactação e para menores de 3 anos, bem como não deve ser administrado 
conjuntamente com outros depressores do sistema nervoso central. 
Este medicamento pode causar sonolência, não sendo, portanto, recomendável a sua administração antes de 
dirigir, operar máquinas ou realizar qualquer atividade de risco que necessite atenção (ESCOP, 1997; BLUMENTHAL, 
2003). 
 

 
Interações medicamentosas 
A Valeriana pode eventualmente aumentar os efeitos de outros fármacos sedativos, tranquilizantes ou indutores de 
sono. O álcool pode potencializar o seu efeito sedativo, razão pela qual não deve ser utilizado juntamente com 
bebidas alcoólicas.  
 
 

Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes compatíveis com a Valeriana: lactose, celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal, estearato de 
magnésio, maltodextrina, dióxido de titânio. 
Não utilizar nomes populares nas identificações internas e rotulagem de produtos. 

 
 
Informações de armazenamento 
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Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
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